
Moderaterna svar: 

  
 
  

1)      Hur arbetar Moderaterna för att motverka mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer ? 

Vi erbjuder utbildning i bl a med mäns våld mot kvinnor både internt och externt. 

  
2)      Vilka konkreta insatser anser ni vara nödvändiga framöver för ett framgångsrikt 

våldspreventivt arbete ? 

vi har och erbjuder egen familjebehandling i kommunen samt externa utbildningar 

med Alternativ till våld. 

  
3)      Finns det några konkreta förslag i Moderaterna för att stärka, stötta och bevara 

den ideella jourrörelsen ? 

Vi har under åren både stöttat och ökat bidrag till kvinnojouren i Österåker 
vilket vi inte har för avsikt att ändra på . Österåkers kommun har sedan många 
år tillbaka också egen jour tillsammans med övriga nordostkommuner. Vi har 
uppdragit från politiken att starta fler IOP vilket vi hoppas att Kvinnorjouren i 
Österåker också är intresserade av. 

  
  

4)      Kommer ni under nästa mandatperiod att arbeta för att våldsutsatta kvinnor/tjejer 

ska få förtur i Armadas bostadskö ? 

Placeringar på kvinnojouren är just en jourplacering och kvinnor med barn som har 

annan tillhörighets kommun vilken då har ansvaret för dessa samt att alla situationer är 

olika med olika behov och ibland så behövs olika bostadssituationer någon annanstans 

så förtur kan man därvidlag inte ge generellt. 

  
5) Som det ser ut idag så har de barn som bott i vårt skyddade boende och är 
skolpliktiga inte haft en fungerande skolgång. Det krävs att barnets skolplats i 
hemkommun sägs upp för att få skolplats i Österåker, vilket är svårt då alltid finns en 
förhoppning om att kunna få återgå till vardagen. 
Hur kan Moderaterna arbeta för att ta fram en aktuell och på ledningsnivå beslutad 
rutin för att säkra skolgång för barn i skyddat boende ? 
Barn och kvinnor som är placerade av annan kommun i vår kommun har sin egen kommun som 
huvudman och jourplacering bör inte vara långvarig och hemkommunen ska arbeta med ärendet i 
vad som blir bäst för familjen och skyddsaspekten. 
  
 


